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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ جوالی ١٨

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١١۶(  
  

  :داد نورانی مبارز آزاديخواه کشور به جاودانگی پيوست

 جھان ه قلبی برای ھميشۀ سرطان در کابل پس از سکت٢٢زان آزاديخواه کشور ما به تاريخ داد نورانی يکی از مبار

 حق جنبش ضد استعمار در افغانستان هاو يکی از مبارزان شھير کشور ما بود که ھمه او را نماينده ب. را وداع گفت

  .ت و شھامت او را در بيان حقايق تحسين می کردندأمی شناختند و جر

س و دلھره به جنگ تمامی دژخيمان می رفت و تالش داشت تا مبارزه عليه استعمار را سمت و سو بدھد او بدون تر

و نمی گذاشت تا مردم ستمديده و زحمتکش افغانستان خال نمايندگان جنبش انقالبی افغانستان را احساس کنند و به 

  .ھمين منظور از کوچکترين روزنه ھا برای بيان حقايق استفاده می کرد

 نشريه روزگان را با ءدر ابتدا. داد نورانی، با اشغال کشور ما توسط امپراتوری کثيف جھانی، به کابل باز گشت

آن روزگار به نشر سپرد، اما متوجه شد که نبايد به اين سياست معامله گرانه و " جمعی"درنظرداشت سياست 

د انتقاد کرد و حتی آنرا با صراحت خبط سياسی مصلحت جويانه بيشتر از اين تن بدھد و در مواردی معينی از خو

 ديگری از دوستان که از نشريه روزگاران بريده بودند، نشريه پيشرو را روی دست گرفت که تا  بعد با جمع.خواند

اکنون بر خط استقالل طلبانه، ضد اشغال، ضد ارتجاع و به دفاع از مردم زحمتکش و طبقات پيشرو جامعه پافشاری 

  .اين راستا کار می کنددارد و در 

 ای عليه داد ھرزهی داد نورانی از روزگاران سبب شد که مدالگيران چپ به خشم بيايند و از ھر ئھمين خط و جدا

 مشھور  ھای پرچمیميان يکی از در اين . نورانی استفاده کنند تا شخصيت مبارزاتی او را به زعم آنان ترور نمايد

 چپ مدالگير . تا اکنون سکوت بر لب، خجل و شرمگين استکه جوابش راگرفت زودیه بر نورانی حمله برد که ب

گذاشتند، ولی او بی محابا از اين اتھامات به مبارزۀ " کامنت"نيز با تھمت و افتراء تا توانستند عليه او گفتند و 

  .را نيز بر جايش نشاند" چپ"پيگيرش ادامه داد و اين 
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را به نشر  ) دستی در خون، دستی در آتش، ذرۀ ھرم و ساطور خشم(شعری داد نورانی تا اکنون چھار مجموعۀ 

رسانيده و صدھا مقالۀ تحليلی از او در رسانه ھای داخل کشور به چاپ رسيده است که ھمه جز حقيقت گوئی و 

   .افشای سياست ھای غارتگرانۀ امپراتوری جھانی و کشورھای ھمسايه و دولت استعماری فعلی چيزی نبوده است

شھامت، پايداری، حقيقت گوئی و دفاع از ايدئولوژی، يکی از خصايل برجستۀ داد نورانی به شمار می رود که حتی 

دشمنان ايدئولوژيک او را نيز به تحسين از او وامی داشتند و بی جا نيست که پوشالی ھای رژيم در مراسم 

  . از ابراز عقايدش ھراسی نداشتخاکسپاری اين رزمنده، اعتراف کردند که مرد با شھامتی بود و 

، در حالی که شماری زيادی )مسلحانه و غير مسلحانه( سال زندگی با بيشتر از سه دھه مبارزه ۵۵نورانی پس از 

از ھوادرانش را به سوگ نشاند، در تپۀ مرنجان به خاک سپرده شد و يارانش بر مزار او تجديد تعھد کردند که به 

  . بدھندراه و رسم و پيکارش ادامه

  

  :تجاوز جنسی بر يک دختر شش ساله

جھادی ھای کيثف که پايگاه مطمئن امپرياليزم جھانی به شمار می روند با تجاوز جنسی بر دختران و زنان ستمديدۀ 

تجاوز بر دختران و زنان يک امر عادی به اين حرامزداگان تبديل . کشور ما می خواھند از آنان انتقام گيری نمايند

 زيرا اينان که قدرت سياسی را در منطقه در تصرف دارند از حمايت بيدريغ، پوليس و ارگانھای عدلی و شده است،

  .قضائی برخوردار ھستند و ھرچه دلشان بخواھند ھمانطور می کنند

 به نام سمرگل از طرف چند مرد مورد تجاوز جنسی قرار از واليت تخار خبر می رسد که دختر شش ساله ای

اين دختر که به جز از پدر که بنيائی ھر دو چشمش را از دست داده است، ھيچ سرپرستی و دادخواھی . گرفته است

  .ندارد، در گريه و ناله فرياد می زد که دولتی ھا از اين متجاوزان حمايت می کنند

 سال عمر داشت نيز مورد تجاوز جنسی گروھی قرار گرفت که تا ١٧شمنزار که چندی قبل يک دختر ديگر به نام 

 مرد با لباس پوليس بر دختری در ٨يک و نيم ماه قبل نيز . ھنوز ھيچ دادرسی به داد اين دختر مظلوم نرسيده است

  .قريه قلبرس واليت تخار تجاوز کردند

سازد و در کل اين دولت ضد زحمتکشان عمل می کند، از آنجائی که  اساس اين دولت پوشالی را جھادی ھا می 

  .مطمئنا توقع رسيدگی به جنايات عليه توده ھای ستمديده از اين دولت مزدور احمانه است

  

  : سرباز را از افغانستان خارج کردند۶۵٠امريکا 

به دھه ) ھۀ گذارد(امريکا که سياست ھای اشغالگرانه اش را با دقت طرح و عملی می سازد اينک پس از ده سال 

از اينرو حکام قصر سفيد  ماه گذشته . استقرار رسيده است و در صدد ايجاد پايگاه ھای دايمی در کشور ما می باشد

 نيروھای شان را از ٢٠١۴ سی ھزار و تا ٢٠١٢ ده ھزار و تا پايان سال ٢٠١١اعالن کرده اند که تا پايان سال 

ميان صحبت بر توافق ستراتيژيک ميان اياالت متحدۀ امريکا و دولت ولی در اين . افغانستان خارج می سازند

  . پوشالی اش روز تا روز گرم می شود تا راه برای ايجاد پايگاه ھای دايمی در افغانستان ھموار شود

 ھزار سرباز در افغانستان دارد که وظيفۀ شان به اسارت درآوردن بيشتر کشور ما، قتل ٩٧امريکا در حال حاضر 

 مردم و ويرانی و چور افغانستان می باشد تا از اين طريق به اھداف ستراتيژيک خود در منطقه برسد و برای عام

 دالر پرداخته و ٢٠٠٠اين نيروھا، افغانان به اندازۀ يک مورچه ھم ارزش نداشته و در بدل ھر خونی با تمسخر فقط 

  . قصه را تمام شده می انگارند
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دو  روز قبل از پايگاه ھوائی بگرام صورت گرفت، ولی مردم )  نفر۶۵٠(امريکائی اولين مرحلۀ خروج سربازان 

افغانستان خوب می دانند که اين خروج به ھيچ وجه به معنی پايان دادن به اشغال افغانستان نيست، بلکه تعقيب ھمان 

است تا توانسته ) طالبان(و ظاھراً مصالحه با مزدروان درگير جنگ زرگری ) ساختن پايگاه ھای دايمی(ستراتيژی 

  .باشد از طريق يک دولت به شدت وابسته ومزودر اميال و آرزوھايش را در منطقه برآورده ساز د

  

  :روان ميالدی، مرگ بارترين سال برای توده ھا شش ماه اول سال

 ھم دولت پوشالی افغانستان به کشتارگاه مردم شريف ما توسط امپرياليزم و ايادی بی مقدار شان، چه طالبان و چه

 انسان در اين جنگ استعماری ٢۵٠٠٠٠ تا اکنون بيشتر از ٢٠٠١به اساس گزارش ھائی از سال . تبديل شده است

  .کشته شده است که قطعاً اکثريت آنان را توده ھای زحمتکش ما می سازد

لفات اين جنگ گزارش  سرطان سال روان، راپوری را به نشر سپرد که در آن از افزايش ت٢۴سازمان ملل متحد، 

 تن از افراد ملکی به قتل رسيده اند ١۴۶٢به اساس اين راپور در نيمۀ اول سال روان ميالدی بيشتر از . شده است

 درصد افزايش را نشان می دھد، که اکثريت آنان را دھقانان، کارگران، کسبه کاران و ١۵که نسبت به سال گذشته 

  .می دھدساير اقشار زحمتکش جامعۀ ما تشکيل 

گرچه سازمان ملل متحد، به حيث ستون جھانی امپرياليزم امريکا تالش دارد تا اين تلفات را سھميه بندی نموده و 

راه را از مردم گم کند، ولی ھمۀ مردم می دانند که قتل و کشتار چه توسط ناتو، چه توسط نيروھای دولتی و چه ھم 

اری را تعقيب می نمايد و تقال برای اين سھميه بندی ھيچ مشکلی توسط طالبان جزو يک پروژه است که ھدف استعم

را حل نکرده، بلکه ھمۀ اين قتل ھا به حيث يک جنايت جنگی امپراتوری جھانی ثبت تاريخ خواھد شد و روزی 

  . مردم ما انتقام شان را خواھند گرفت

 


